Agenda

Divendres, 12 de maig

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcalde de Valladolid, Óscar Puente,
mantindran una trobada per parlar sobre la remunicipalització dels serveis públics i
sobre la coordinació d’accions conjuntes en relació a la proposta del Govern central
continguda en la disposició addicional 27a dels Pressupostos Generals de l’Estat per
al 2017. Ambdós alcaldes atendran a la premsa posteriorment a la trobada, a les
10.30 h, al Saló de Recepcions de l’Ajuntament de Valladolid (plaza Mayor, 1,
Valladolid).
La roda de premsa es podrà seguir en directe a través de la pàgina de Facebook de
l’Ajuntament de Terrassa: https://www.facebook.com/ajterrassa/.
A les 18 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat de la tinenta d’alcalde de Drets
Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares; del regidor de Serveis Socials i
Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque; de la regidora de Capacitats Diverses i
Accessibilitat, Meritxell Lluís; i de portaveus dels Grups Municipals; participarà en
l’acte “Gràcies, sense tu no podem” de reconeixement a totes les persones sòcies i
col·laboradores de l’Assemblea Local de Creu Roja Terrassa. L’acte tindrà lloc al
Teatre Principal de Terrassa (pl. de Maragall, 2).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

A les 20 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i de la regidora de Turisme,
Rosa Maria Ribera; assistirà demà divendres, a les 20 h, a la plaça Vella, a l’acte
inaugural de la Fira “En Santiago Rusiñol ens visita”. En Santiago Rusiñol,
acompanyat pel seu amic Ramon Casas, arribarà a Terrassa en carro, convidat pel
senyor Freixa, a la casa del qual s’hostatjarà durant uns dies. Aprofitarà l’estada per
pintar algun dels magnífics jardins de la nostra ciutat, com ara els de la Casa Alegre,
o els de la pròpia Masia Freixa, que fa poc que llueixen un nou aspecte, després de
la remodelació dirigida pel pintor Joaquim Vancells. La plaça Vella es convertirà en
escenari per rememorar les conegudes comèdies de Santiago Rusiñol “L’auca del
senyor Esteve”, “La minyona suïcida” i “L’alegria que passa”, obres on Rusiñol feia la
seva particular mirada crítica de la societat catalana. Cada any, la Fira gira entorn a
una temàtica relacionada amb el modernisme i en aquesta edició la figura de
Santiago Rusiñol, artista modernista i gran impulsor d’aquest moviment a través de
la pintura i l’escriptura, n’és el protagonista.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 21 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Sopar oficial de la Final Four de la Lliga
Nacional de Hockey que se celebra aquest cap de setmana al camp de l’Atlètic de
Terrassa Hockey Club. El sopar tindrà lloc al Restaurant Can Salas de l’Atlètic de
Terrassa (ctra. de Castellar, 628).
A les 22 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, assistirà al concert del grup terrassenc Doctor
Prats a la sala Terrassa Street Music (c/ de la Rasa, 64).
ALTRES ACTIVITATS
A les 12 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Xerrada: “Internet segura”, a càrrec dels Mossos
d’Esquadra. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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A les 17 h:
Activitats de la BCT Xarxa: La “bededós” presenta...Novetats!!!. Presentació de les
darreres novetats infantils i juvenils arribades a la biblioteca. Tindrà lloc a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
L’hora del conte: Story Time: “The cat in the hat”, a càrrec de Salt Idiomes. Activitat
adreçada a infants de quatre a dotze anys. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “Els picarols”. Activitat adreçada a infants de
vuit a deu anys. Lectura i comprensió del contes, il·lustracions, poemes i còmics.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura infantil “Wigetta: Un viaje mágico” de
Vegetta777. Activitat adreçada a infants de vuit a deu anys. Tindrà lloc a la Biblioteca
del Districte 5 (c/ dels Jocs Olimpics, 7).
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